knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Le Grand Marché Stalingrad
Bassin de la Vilette
Bar Ourcq
Paname Brewing Company
Parc des Buttes-Chaumont
L’Embellie
Studio de l'Ermitage
La Bellevilloise
Cimetière du Père-Lachaise
Moncoeur Belleville
Parc de Belleville
Ateliers d’Artistes de Belleville
Le Baratin
Múkura
Zoé Bouillon
Place Sainte-Marthe
Le Petit Cambodge
Canal Saint-Martin
Le Comptoir Général
La Chambre aux Oiseaux
Pop Market
Antoine & Lili
Café A
CRAFT
Rue de Marseille
Centre Commercial
Lavomatic
Place de la République
Helmut Newcake
Le Chateaubriand
Aux Deux Amis
Imagigraphe
Made by Moi
Au Nouveau Nez
Africouleur
Café Charbon
Musée Édith Piaf
Le Perchoir
Gossima Ping Pong Bar

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.40 km)

belleville, canal saint-martin
& ménilmontant

Vanuit metro Jaurès loop je naar Bassin de la Villette 1 2 . Speel onderweg jeu-de-boule 3 .

OVER DE ROUTE

B. Dumay. Ga links Rue des Pyrénées in en ga rechts bij Villa de l'Ermitage 7 . Wil je niet

De route gaat door volkswijken en langs artistieke plekken. Het Bassin de la Villette en het
Canal Saint-Martin zijn vooral 's middags gezellig. Er zijn weinig bezienswaardigheden, behalve
Père-Lachaise. Daar kun je eventueel ook rechtstreeks met de metro naartoe.

DE WIJKEN

De volkswijken Belleville, Canal Saint-Martin en Ménilmontant liggen in het 10e en 19e
arrondissement op de rechteroever. Rondom het Canal Saint-Martin en het Bassin de la

Iets verderop drink je een biertje 4 . Loop terug en ga links in Rue E. Dehaynin, naar het park
5 , tot aan de uitgang bij Rue de la Villette: hier kun je shoppen 6 . De straat gaat over in Rue

naar Père-Lachaise, sla dan rechts Rue de Ménilmonant in en ga rechts Rue de la Mare in om
de wandeling te vervolgen. Anders loop je rechtdoor, Rue Boyer in 8 . Loop rechtdoor, via
Rue de la Bidassoa en Rue des Rondeux Père-Lachaise 9 binnen. Neem de uitgang bij
Boulevard de Ménilmontant. Loop rechts de Passage Monplaisir in, via Rue des Panoyaux en
Rue Delaitre naar de Église Notre-Dame de la Croix. Links achter de kerk loop je Rue de la

Villette duiken steeds meer hippe plekken op. Van brocantewinkels tot hotels, van leuke

Mare in, ga linksaf naar Rue des Couronnes en loop via de Passage Plantin omhoog naar het

restaurantjes tot culturele hotspots. Gewoon langs het water lopen, fietsen, relaxen en
picknicken is ook al fantastisch.

park 10 11 voor een mooi uitzicht. Daal af, via Rue des Couronnes, en bezoek 12 . Loop via

Het Parc des Buttes-Chaumont heeft een eigenzinnige landschapsarchitectuur. Vanaf het

rechtdoor Rue Rébéval in 14 15 . Loop deze straat helemaal door tot Boulevard de la

hoogste punt van de buttes (heuvels) kijk je uit op de Sacré-Coeur en de arbeiderswijk
Belleville, waar Édith Piaf opgroeide. In deze wijk proef je nog het oude Parijs.

Rue F. Picabia tot Rue Ramponeau en ga daar rechts. Ga dan links Rue Jouye-Rouve in 13 . Ga

Villette en steek over. Neem een klein stuk van Rue de Sambre-et-Meuse en ga dan links Rue
St.-Marthe in 16 . Ga naar links op Avenue Claude Vellefaux en vervolgens rechts Rue Alibert

Midden in Belleville bevindt zich een kleiner park: Parc de Belleville. Vanaf het hoogste punt

in 17 , richting het Canal St.-Martin 18 . Ga meteen rechts voor Comptoir Général 19 . Ga

is het uitzicht fenomenaal. Het beklimmen van de heuvel in dit park is beter dan uren in de rij
staan voor de Eiffeltoren. Die kun je trouwens vanaf hier goed bewonderen!

rechts en dan links Rue Bichat in 20 21 . Loop terug naar het kanaal en steek de ijzeren brug
over 22 . Loop rechtdoor over Rue des Récollets 23 of ga meteen links op Quai de Valmy voor

Rond het park zijn straatjes vol originele winkels, zoals pop-upstores waar jonge designers hun
producten verkopen. Kenmerkend is dat de wijk pas na lunchtijd tot leven komt.

24 . Loop door tot Rue de Marseille links 25 26 . Sla Rue Y. Toudic links in en ga aan het einde

van de straat rechts in Rue Beaurepaire. Bezoek Place de la Republique 27 28 . Loop terug via
Het zuiden van Belleville heeft door de jaren heen een multicultureel karakter gekregen. Op de
grote boulevards wordt het straatbeeld bepaald door Chinese restaurants, winkels met
exotische levensmiddelen, straathandel en kleurige markten. Belleville gaat hier ongemerkt

Rue Dieu en ga de brug over. Neem Rue Alibert terug en ga bij Rue Bichat naar rechts 29 .

over in Ménilmontant. De trekpleister van de buurt is de beroemde begraafplaats Père-

Rue Oberkampf voor Aux Deux Amis 31 of naar links voor leuke winkels 32 33 34 35 . Loop

Lachaise. De wijk is de laatste jaren opgeknapt, maar heeft zijn eigen karakter behouden.
Originele winkels worden afgewisseld met cafés en bars, die vooral bij jongeren in trek zijn.
Met name in Rue d'Oberkampf is de sfeer levendig.

WEINIG TIJD

Le Canal Saint-Martin + Bassin de la Villette + Parc des Buttes-Chaumont + Parc de
Belleville + Cimetière de Père-Lachaise

Loop tot metrostation Goncourt en ga Avenue Parmentier in 30 . Loop door en ga rechts op

door de drukke en volkse Rue Oberkampf, voor meer eettentjes 36 . Sla rechts Rue Crespin
du Gast in voor het Musée Édith Piaf 37 en een rooftopterras (38. Eindig je dag in een populair
café 39 .

1 LE GRAND MARCHé STALINGRAD - ETEN & DRINKEN

Le Grand Marché Stalingrad is een prachtige locatie met voor ieder wat wils: een restaurant,
een brunchgelegenheid, een enorm terras en een kleine bar met muziek in het weekend.
Soms organiseren ze activiteiten in het aparte ronde gebouw, zoals een rommelmarkt op de
bovenste verdieping of een fashion brunch. Op de website vind je het actuele programma.
6-8, place de la bataille de stalingrad, 19e arr., http://www.grandmarchestalingrad.com/,
+33(0)1-80483340, ma-vr 12.00-15.00 & 19.00-23.00, za-zo 9.00-23.00, club do-za 00.00-6.00,
€ 18, metro jaurès / stalingrad
2 BASSIN DE LA VILETTE - LEUK OM TE DOEN

Aan het einde van een mooie dag kun je bij Bassin de la Villette lekker langs het water lopen,
zitten, picknicken of jeu-de-boulen. Menig vriendengroep verzamelt hier voor een picknick of
drankje. Aan twee kanten van het water kun je zelfs naar de bioscoop. Koop je ticket aan de
oever waar jouw film niet draait en laat je met een bootje overvaren.
quai de la loire, 19e arr. , entree gratis , metro jaurès / stalingrad
3 BAR OURCQ - ETEN & DRINKEN

Bij de alternatieve Bar Ourq zijn ligstoelen en jeu-de-boulesballen te leen. De drankjes die je
aan de bar bestelt, kun je meenemen naar de waterkant. Onder het genot van kleine hapjes
(bijvoorbeeld in deeg gerolde knakworstjes of huisgemaakte cake) en muziek van een dj, kun
je hier al snel de hele avond blijven hangen.
68, quai de la loire, 19e arr., barourcq.free.fr, +33(0)1-42401226, do 15.00-0.00, vr-za
15.00-2.00, zo 15.00-22.00, biertje € 3, metro jaurès / laumière
4 PANAME BREWING COMPANY - ETEN & DRINKEN

Het beste huisgebrouwen bier van Parijs drink je bij Paname Brewing Company, aan het
noorden van de Quai de la Loire. Op het terras aan het water geniet je van een koud biertje
met ‘streetfood’ zoals pizza, quesadillas of een burger. De brouwerij heeft standaard 5
huisgebrouwen bieren in het assortiment en experimenteert daarnaast met seizoensbieren,
waardoor je bij elk bezoek iets nieuws kunt proeven.
41 bis, quai de la loire, 19e arr., www.panamebrewingcompany.com, +33(0)1-40364355,
dagelijks 11.00-2.00, speciaalbiertje € 4,50, lunchgerecht € 11, metro laumière / ourcq
5 PARC DES BUTTES-CHAUMONT - LEUK OM TE DOEN

De Buttes-Chaumont bestonden ooit uit moerassen en kalkgronden. In 1864 gaf Napoleon III
stadsarchitect Haussmann de opdracht dit niemandsland aan te pakken. In 1867 werd het
Parc des Buttes-Chaumont geopend: een wonderlijk landschap van bomen, bosjes, trappen,
grotten en een groot meer. In het meer staat een hoge rots met een replica van de Temple de
Sybille, waarvan het origineel in Tivoli staat. Klim tot aan de tempel en je wordt beloond met

Deze route is van preview

3

4

een verrassend uitzicht op de Sacré-Coeur.
rue manin, rue botzaris, avenue simon-bolivar, 19e arr., butteschaumont.free.fr,
+33(0)1-42450981, mei-sep dagelijks 7.00-22.00, okt-apr dagelijks 7.00-20.00, entree gratis,
metro buttes-chaumont / botzaris

ruïnes, graven gedecoreerd met marmeren zuilen, engelen, porseleinen beeldjes enzovoort.
58, rue des rondeaux, boulevard de ménlilmontant, rue des repos, 20e arr.,
www.pere-lachaise.com, +33(0)1-55258210, 6 nov-15 maa ma-vr 8.00-17.30, za 8.30-17.30,
zo 9.00-17.30 & 16 maa-5 nov ma-vr 8.00-18.00, za 8.30-18.00, entree gratis, metro père
lachaise

6 L’EMBELLIE - SHOPPEN

Wie op zoek is naar ongewoon design moet zeker even binnenlopen bij L’Embellie.
Aardewerk, lampen, hebbedingen voor je kantoor, tassen… het zijn maar een paar
voorbeelden uit de totale collectie van dit winkeltje. Allemaal producten van het soort dat je
beslist niet overal tegenkomt. In deze straat zitten vele pop-upstores, winkeltjes die lokaal
design verkopen. Neem hier en daar zeker een kijkje.
14, rue de la villette, 19e arr., www.lembellie-design.fr, +33(0)1 -42014289, di-za 11.00-14.00
& 16.00-20.00, heel soms op zondag 11.00-13.00, metro jourdain
7 STUDIO DE L'ERMITAGE - LEUK OM TE DOEN

Onder aan het mooie straatje Ville de l’Ermitage ligt Studio de l’Ermitage: een concert-, filmen theaterzaal. Het is zeker de moeite waard om het programma te bekijken op de website.
Het straatje van Villa l’Ermitage lijkt wel een stukje platteland midden in Parijs. Het is leuk om
hier even doorheen te lopen, om de kunstige graffiti te bewonderen of om foto’s te maken
van de typische huisjes met gekleurde luikjes. Wie weet, is er wel een artiest bezig met
mooie werken.
8, rue de l’ermitage, 20e arr., www.studio-ermitage.com, +33(0)1-44620286, dagelijks
20.30-2.00, entree € 8-15, metro ménilmontant / jourdain / gambetta
8 LA BELLEVILLOISE - LEUK OM TE DOEN

De zondagse jazzbrunch van La Bellevilloise is altijd drukbezocht. Onder de olijfbomen in de
Halle des Olivier geniet je van een buffet met Franse zoetigheden en hartige hapjes. Bekijk
het programma om te ontdekken wat er nog meer te doen is in dit culturele centrum:
exposities, dans, concertjes, disco… alles is mogelijk. Het publiek bij La Bellevilloise is hip en
alternatief. La Maroquinerie (23, Rue Boyer) is nog zo’n cultureel centrum met restaurant waar
je terechtkunt voor een leuke avond.
19-21, rue boyer, 19e arr., www.labellevilloise.com, +33(0)1- 46360707, wo-do 19.00-1.00, vrza 19.00-2.00, zo 11.30-16.00, entree € 10-20, jazzbrunch € 29, metro ménilmontant / jourdain
/ gambetta
9 CIMETIèRE DU PèRE-LACHAISE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De beroemdste en grootste begraafplaats van Parijs is Cimetière du Père-Lachaise. Dit is de
laatste rustplaats van Oscar Wilde, Marcel Proust, Sidonie-Gabrielle Colette, Édith Piaf, Jim
Morrison, Frédéric Chopin en nog veel meer bekenden en onbekenden. Langs de door
kastanjebomen overschaduwde lanen vind je een diversiteit aan graven: kleine paleizen en
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

NAME

ROOSJE NIEMAN

Als een groot liefhebber van mode, musea en joie de vivre
was het geen verrassing dat Roosje Nederland inruilde voor
de lichtstad. Het liefst wandelt ze door de vele mooie
straatjes op zoek naar een fijn terras voor een koffie of
apéro. Ondertussen kent ze de stad zo goed dat zelfs haar
Parijse vrienden haar weleens bellen voor een leuk adres.
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